Distriktsmatch för äldre juniorerna i Falkenberg 1/5 2014.

Den 1/5 spelades den årliga distriktsmatchen för de äldre juniorerna mot Göteborg, denna
gång var det Halland som stod för värdskapet. Matchen spelades i Falkenberg på
banprofilerna renen och grävlingen.
I första matchen på renen tog Göteborg ledningen med 4-1,4-1 och 4-1 och därmed var
matchen körd för Hallands del. Halland kämpade på och vann sista serien med 3-2 och det
blev en total förlust på 14-6. Bästa kille i Halland blev Anton Pennerborn Bockarna på 856p.
Bästa tjej var Sandra Granfeldt Hallandia med 747p. Anton blev matchens bästa spelare totalt.
Efter lite lunch och vila var det dags för andra matchen som spelades på grävlingen, där alla
trodde att det skulle bli högre siffror, men det blev tvärtom lite svårare.
I denna matchen tog Halland ledningen med 4-1, 4-1 och ledde med 8-2 efter halva matchen.
I den tredje serien spelade Göteborg upp sig och gjorde 1574, Halland mäktade med endast
1384, därav 5-0 till Göteborg och ledning för bortalaget med 8-7 inför sista serien.
Sista serien bjöd på dramatik från båda lagen och det var jämt in i det sista, men Göteborg
visade sig starkast i denna serie och vann med 3-2 och därmed matchen med 11-9.
Bäst på grävlingen i Halland var återigen Anton med 763p och Sandra som var bäst hela
Hallandslaget med 795p.
En mycket rolig och bra genomförd match av alla ungdomar och ledare på banorna.
Resultat
Lisa Lindell
Johannes Svensson
Sandra Granfeldt
Alexaner Ljusberg
Viktoria Nilsson
Anton Pennerborn
Nanja Karlsson
Joakim Lundgren
Philip Persson

Team Kba
BK Falkenberg
Hallandia
BK Falkenberg
Team Kba
Bockarna
BK Falkenberg
Halmia BS
BK Falkenberg

Vid pennan
Patrik Andersson
Ungdomsledare och teamleader för Halland

Renen

Grävlingen

641
760
774
747
707
856
750
774

612
755
795
738
763
647
709
740

